Číslo smlouvy (číslo účtu)

/7980

*14004A*
Dlužník

fyzická osoba

Platby formou INKASO

Wüstenrot hypoteční banka a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4,
IČO: 26 74 71 54, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055
(dále jen „WHB“)

Infolinka: 800 22 55 55
www.wuestenrot.cz
kontakt@wuestenrot.cz

právnická osoba

Příjmení
Jméno

Titul

/

Rodné
číslo
Firma

IČO

Inkaso
zřízení Inkasa
Výše zadaného limitu
(v případě, že nemáte
v bance nastavený žádný
limit, prosím nevyplňujte)

změna Inkasa

.

,-Kč

zrušení Inkasa

Souhlasím s tím, aby z mého účtu vedeného u banky
jméno majitele účtu
předčíslí
účtu

kód
banky

číslo
účtu

byla inkasovaná částka ve prospěch účtu u WHB
Termín vyslání inkasa
osmnáctý den v měsíci
dvacátýtřetí den v měsíci
Informace o provádění platebních transakcí WHB, ve kterých jsou zohledněna práva dlužníka a způsob plnění povinností ze strany WHB, jsou dostupné na webových stránkách
www.wuestenrot.cz, v sídle a v regionálních centrech Wüstenrot.
Na žádost účastníka mu WHB tyto informace poskytne v písemné podobě a to i prostřednictvím obchodního zástupce.
Prosím věnujte pozornost informacím na druhé straně tiskopisu.

Datum
podpisu

.

.

Podpis účastníka

WHB-FIN-21-01

1 4004 A (08/11) - 1/1

Vyhotovení pro hypoteční banku

Informace pro klienty - INKASO
Výhodou při zavedení inkasního způsobu platby je přesné a spolehlivé převedení dohodnuté částky bez toho, že by při změně její aktuální výše klient
musel nějakým způsobem zasahovat ve svém peněžním ústavu. WHB bude za Vás pravidelně převádět částky, které budou přesně odpovídat aktuální výši
splátky.
Formou inkasa je možné hradit:
- pravidelné splátky hypotečního úvěru
Není možné realizovat platby úhrad podle platného Sazebníku úhrad za poskytované služby Wüstenrot hypoteční banky a.s. (např. úhrada za zpracování
úvěru) nedoplatků nebo úroků z prodlení. Tyto částky je nutné uhradit zvláštní platbou.
Jednou z prvních podmínek zavedení inkasa je vyplnění tohoto formuláře pro potřeby WHB. Po podání žádosti o inkaso u Wüstenrot hypoteční banky a.s.
je nutné navštívit svůj peněžní ústav, kde potvrdíte souhlas s inkasem ze svého účtu ve prospěch Wüstenrot hypoteční banky a.s. Souhlas je třeba zadat
okamžitě. Nezadávejte ve svém peněžním ústavu u svolení k inkasu žádné symboly plateb. Nepoužíváme variabilní symbol ani speciﬁcký symbol.
Každou změnu inkasa (změna bankovního spojení, zrušení inkasa) musí klient písemně oznámit prostřednictvím tohoto formuláře., a to nejpozději 1 měsíc
před splatností další splátky na tomto formuláři.

INKASO - splátka hypotečního úvěru
Inkasní příkaz bude zaevidován spolu s otevřením účtu hypotečního úvěru a inkaso bude vysláno poprvé ke dni splatnosti první splátky úroků z úvěru.
V písemném vyrozumění o stanovení výše splátek budou pro kontrolu zopakovány i údaje o zřízeném příkazu k inkasu.
Hypoteční úvěr
Po úplném vyčerpání celkové částky úvěru je výše inkasované částky shodná s dohodnutou měsíční anuitní splátkou hypotečního úvěru uvedenou ve
Smlouvě o poskytnutí hypotečního úvěru.
Limit svolení k inkasu
Pro správné a včasné inkasování splátek hypotečního úvěru doporučujeme udělit souhlas k inkasu ve prospěch Wüstenrot hypoteční banky a.s. s uvedením
limitu. Doporučujeme zadat limit ve výši 1,5 násobku anuitní splátky dle Smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru.
Inkaso neproběhlo
V případě, že inkaso nebude z jakéhokoliv důvodu provedeno a splátky nebudou poukázány jiným způsobem, odesílá WHB upomínku, která upozorní na
nutnost uhradit nedoplatek zvláštní platbou.
Pokyn k inkasu bude v takovém případě vyslán max. 2 po sobě následující měsíce a v případě, že bude pokaždé neúspěšný, dojde ze strany Wüstenrot
hypoteční banky a.s. k jeho zrušení.

